UCHWAŁA NR XXXI/302/13
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: z 2013 r.: poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 60 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) Rada Miejska
w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miasto Złotów mogą otrzymywać
dotację celową z budżetu Gminy Miasto Złotów. O dotację celową na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub
klubie dziecięcym na terenie Gminy Miasto Złotów mogą ubiegać się podmioty wpisane do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Złotowa.
§ 2. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez podmiot wymieniony w §
1.
2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez żłobki opieki nad dzieckiem w minimalnym
wymiarze 8 godzin dziennie, a przez klub dziecięcy w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 3. 1. Ustala się wysokość miesięcznej stawki dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miasto Złotów dla
podmiotów prowadzących żłobki w kwocie stanowiącej 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
i obowiązującego w danym roku kalendarzowym - na każde dziecko objęte opieką w żłobku.
2. Ustala się wysokość miesięcznej stawki dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miasto Złotów dla
podmiotów prowadzących kluby dziecięce w kwocie stanowiącej 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę i obowiązującego w danym roku kalendarzowym - na każde dziecko objęte opieką
w klubie dziecięcym.
§ 4. 1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć wniosek o udzielenie dotacji Burmistrzowi
Miasta Złotów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dotację,
2) numery Regon i NIP,
3) informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
§ 5. 1. Podmiot, o którym mowa w § 1, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przedstawia organowi
dotującemu informację o liczbie dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego, według stanu na
pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres podmiotu uprawnionego do składania informacji,
2) numery Regon i NIP,
3) liczbę dzieci objętych opieką.
3. Dotacja, o której mowa w § 3, przekazywana jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc, po
uprzednim złożeniu informacji, o której mowa w ust. 1, na wskazany numer rachunku bankowego.
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§ 6. 1. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy sporządza roczne rozliczenie wykorzystanej dotacji, ujęte
w zbiorczym zestawieniu, obejmujące informację o kwocie otrzymanej dotacji oraz faktycznej liczby dzieci,
z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki nad
dziećmi poniesionymi w danym roku.
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu Burmistrzowi Miasta Złotowa do dnia 20 stycznia
następnego roku lub w przypadku, gdy podmiot kończy działalność, w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej
części dotacji.
3. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały, zobowiązane są wykorzystać przyznaną dotację do dnia 31
grudnia roku, w którym jej udzielono, a kwotę dotacji niewykorzystanej w tym terminie zwrócić do budżetu Gminy
Miasto Złotów - w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 7. 1. Burmistrz Miasta Złotowa może określić w drodze zarządzenia wzór wniosku o przyznanie dotacji, wzór
miesięcznej informacji o liczbie dzieci objętej opieką oraz wzór rozliczenia wykorzystania przyznanej dotacji.
2. Wzory określone w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, winny zawierać wszystkie konieczne elementy
wymienione w niniejszej uchwale i mają charakter pomocniczy. Podmiot ubiegający się o dotację uprawniony jest
do samodzielnego sformułowania treści odpowiednio wniosku, informacji lub rozliczenia z zachowaniem
wymogów określonych w niniejszej uchwale.
§ 8. 1. Podmiot, o którym mowa w § 1, może złożyć wniosek o dotację na rok 2014 w terminie 14 dni od dnia
wejścia w życie niniejszej uchwały. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 2, zostaje przyznana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został
złożony wniosek.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik
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